
 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 4 - 

 Czynności podlegające opodatkowaniu VAT 

 Ustawodawca  w  art.  5  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  wskazał,  że 

 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają  : 

 1)  odpłatna  dostawa  towarów  i  odpłatne  świadczenie  usług  na 

 terytorium kraju, 

 2)  eksport towarów, 

 3)  import towarów na terytorium kraju, 

 4)  wewnątrzwspólnotowe  nabycie  towarów  za  wynagrodzeniem  na 

 terytorium kraju, 

 5)  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 

 6)  towary  własnej  produkcji  i  towary,  które  po  nabyciu  nie  były 

 przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 

 a)  rozwiązania  spółki  cywilnej  lub  handlowej  niemającej 

 osobowości prawnej, 

 b)  zaprzestania  przez  podatnika,  będącego  osobą  fizyczną  albo 

 przedsiębiorstwem  w  spadku  wykonywania  czynności 

 podlegających  opodatkowaniu,  obowiązanego,  do  zgłoszenia 

 zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego, 

 c)  wygaśnięcia  zarządu  sukcesyjnego  albo  uprawnienia  do 

 powołania zarządcy sukcesyjnego. 

 Każda  z  powyższych  czynności  wymaga  odrębnego  omówienia,  lekcja  ta 

 ma jednak stanowić wstęp i wprowadzenie do zrozumienia podatku VAT. 

 Przeanalizujmy  więc,  na  opodatkowanie  jakich  czynności  wskazuje 

 powyżej  określony  punkt  1,  w  którym  ustawodawca  wskazał  odpłatną 

 dostawę  towarów  i  odpłatne  świadczenie  usług  na  terytorium 

 kraju. 

 Co należy rozumieć pod pojęciem dostawy towarów? 



 Z  art.  7  ww.  ustawy  wynika,  że  przez  dostawę  towarów,  rozumie  się 

 przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel,  w  tym 

 również: 

 1)  przeniesienie  z  nakazu  organu  władzy  publicznej  lub  podmiotu 

 działającego  w  imieniu  takiego  organu  lub  przeniesienie  z  mocy 

 prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, 

 2)  wydanie  towarów  na  podstawie  umowy  dzierżawy,  najmu,  leasingu 

 lub  innej  umowy  o  podobnym  charakterze  zawartej  na  czas 

 określony  lub  umowy  sprzedaży  na  warunkach  odroczonej  płatności, 

 jeżeli  umowa  przewiduje,  że  w  następstwie  normalnych  zdarzeń 

 przewidzianych  tą  umową  lub  z  chwilą  zapłaty  ostatniej  raty  prawo 

 własności zostanie przeniesione, 

 3)  wydanie  towarów  na  podstawie  umowy  komisu:  między  komitentem 

 a  komisantem,  jak  również  wydanie  towarów  przez  komisanta 

 osobie trzeciej, 

 4)  wydanie  towarów  komitentowi  przez  komisanta  na  podstawie 

 umowy  komisu,  jeżeli  komisant  zobowiązany  był  do  nabycia  rzeczy 

 na rachunek komitenta, 

 5)  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

 mieszkalnego,  ustanowienie  spółdzielczego  własnościowego  prawa 

 do  lokalu  oraz  przekształcenie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa 

 do  lokalu  mieszkalnego  na  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do 

 lokalu,  a  także  ustanowienie  na  rzecz  członka  spółdzielni 

 mieszkaniowej  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego  lub  lokalu  o 

 innym  przeznaczeniu  oraz  przeniesienie  na  rzecz  członka  spółdzielni 

 własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego, 

 6)  oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

 7)  zbycie praw, o których mowa powyżej w pkt 5 i 6, 

 8)  przekazanie  nieodpłatnie  przez  podatnika  towarów  należących  do 

 jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 



 a)  przekazanie  lub  zużycie  towarów  na  cele  osobiste  podatnika 

 lub  jego  pracowników,  w  tym  byłych  pracowników, 

 wspólników,  udziałowców,  akcjonariuszy,  członków  spółdzielni 

 i  ich  domowników,  członków  organów  stanowiących  osób 

 prawnych, członków stowarzyszenia, 

 b)  wszelkie inne darowizny 

 -  jeżeli  podatnikowi  przysługiwało,  w  całości  lub  w  części,  prawo  do 

 obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego 

 z  tytułu  nabycia,  importu  lub  wytworzenia  tych  towarów  lub  ich 

 części składowych. 

 Jak  zatem  widać,  opodatkowaniu  podatkiem  VAT  podlegają  również 

 niektóre  nieodpłatne  przekazania  towarów.  Dotyczy  to  przypadków, 

 w  których  przy  zakupie  towarów  przekazanych  następnie  nieodpłatnie, 

 podatnikowi  przysługiwało  prawo  do  odliczenia  podatku  naliczonego 

 z  tytułu  nabycia,  importu  lub  wytworzenia  tych  towarów  lub  ich  części 

 składowych. 

 Zasada  ta  nie  ma  jednak  zastosowania,  w  myśl  art.  7  ust.  3  ustawy  o  VAT, 

 w  sytuacji  gdy  nieodpłatne  przekazanie  następuje  na  cele  związane  z 

 działalnością gospodarczą podatnika, a jego przedmiotem są: 

 -  próbki, 

 -  prezenty o małej wartości. 

 Pojęcie  towarów  natomiast  zdefiniowane  zostało  w  art.  2  pkt  6 

 ww.  ustawy.  Są  to  rzeczy  oraz  ich  części,  a  także  wszelkie  postacie 

 energii. 

 Co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia usług? 

 Zgodnie  z  art.  8  przez  świadczenie  usług,  należy  rozumieć  każde 

 świadczenie  na  rzecz  osoby  fizycznej,  osoby  prawnej  lub  jednostki 



 organizacyjnej  niemającej  osobowości  prawnej,  które  nie  stanowi  dostawy 

 towarów, w tym również: 

 1)  przeniesienie  praw  do  wartości  niematerialnych  i  prawnych,  bez 

 względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, 

 2)  zobowiązanie  do  powstrzymania  się  od  dokonania  czynności  lub  do 

 tolerowania czynności lub sytuacji, 

 3)  świadczenie  usług  zgodnie  z  nakazem  organu  władzy  publicznej  lub 

 podmiotu  działającego  w  jego  imieniu  lub  nakazem  wynikającym  z 

 mocy prawa. 

 Zasadniczo  więc,  podobnie  jak  przy  dostawie  towarów, 

 opodatkowaniu podlega  odpłatne  świadczenie usług. 

 Tutaj  jednak  również  mamy  wyjątki.  Zgodnie  bowiem  z  art.  8  ust.  2,  za 

 odpłatne świadczenie usług uznaje się również: 

 1)  użycie  towarów  stanowiących  część  przedsiębiorstwa  podatnika  do 

 celów  innych  niż  działalność  gospodarcza  podatnika,  w  tym 

 w  szczególności  do  celów  osobistych  podatnika  lub  jego 

 pracowników,  w  tym  byłych  pracowników,  wspólników,  udziałowców, 

 akcjonariuszy,  członków  spółdzielni  i  ich  domowników,  członków 

 organów  stanowiących  osób  prawnych,  członków  stowarzyszenia, 

 jeżeli  podatnikowi  przysługiwało,  w  całości  lub  w  części,  prawo  do 

 obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego 

 z  tytułu  nabycia,  importu  lub  wytworzenia  tych  towarów  lub  ich 

 części składowych; 

 2)  nieodpłatne  świadczenie  usług  na  cele  osobiste  podatnika  lub  jego 

 pracowników,  w  tym  byłych  pracowników,  wspólników,  udziałowców, 

 akcjonariuszy,  członków  spółdzielni  i  ich  domowników,  członków 

 organów  stanowiących  osób  prawnych,  członków  stowarzyszenia, 

 oraz  wszelkie  inne  nieodpłatne  świadczenie  usług  do  celów  innych 

 niż działalność gospodarcza podatnika. 



 Opodatkowaniu  podlegają  zatem  tylko  te  nieodpłatne  usługi,  które  nie 

 mają  związku  z  prowadzoną  działalnością.  W  związku  z  tym  dla  ustalenia 

 czy  nieodpłatne  świadczenie  usług  podlega  opodatkowaniu,  istotne  jest 

 ustalenie  jaki  jest  cel  takiego  świadczenia.  Nieodpłatne  świadczenie 

 usług  podlega  opodatkowaniu  podatkiem  VAT,  gdy  jest 

 świadczone na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. 

 Dodatkowo,  za  dostawę  towarów  lub  świadczenie  usług  uznaje  się 

 również  transfer  bonu  jednego  przeznaczenia  dokonany  przez 

 podatnika działającego we własnym imieniu, których ten bon dotyczy. 


